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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 
5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta sexta é o último dia desta lunação. O astral será de muita sensibilidade e compreensão com a Lua minguando. Durante a 
manhã a Lua faz aspecto positivo com Netuno e a Lua se alinha em uma conjunção com Vênus. Apesar do aspecto entre a Lua 
e Vênus ser muito amoroso e exaltar o feminino, quando esses astros estão em Escorpião pode ser difícil usar o potencial desta 
energia. Ao mesmo tempo a sexualidade estará bastante ativada. Mercúrio em harmonia com Marte deixa a comunicação direta 
e assertiva. A Lua em aspecto com Plutão permite eliminar as emoções pesadas de forma bastante efi caz. Muito foco e objetivo na 
realização das nossas metas e resolução dos problemas. 
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O dia tende a ter imprevistos e o 
improviso deve ser evitado. Este é 
aquele tipo de dia que nada sai como 
havia sido planejado. Evite fazer 
promessas porque o cumprimento 
delas será difícil. Cuide melhor de 
você, não se irrite facilmente no amor 
devido aos sentimentos instáveis. 
52/352 – Violeta.

As expectativas têm pouca chance de 
se realizarem, pelo menos da forma 
grandiosa que podemos esperar delas 
nesta sexta. Use de boa vontade com 
tudo e com todos e terá melhores 
resultados. Dia é bom para ir à busca 
do prazer numa relação e viver uma 
paixão. 89/189 – Cinza.

Procure desenvolver ainda mais 
suas habilidades artísticas e sociais, 
organizando e colocando tudo em 
ordem. Evite a implantação de coisas 
novas, assinatura de documentos 
e papéis importantes. Aprenda 
e ensine mais e prepare-se para 
um momento feliz a dois. 79/379 
– Amarelo. 

Não vá compensar frustrações em 
compras: o resultado não será o 
melhor. É melhor também comer 
menos e de forma regrada. É tempo 
de renovação da vida e de procurar 
a satisfação em todas as áreas da 
vida. Hora de tentar agregar-se ao 
ambiente. 98/498 – Branco.

Dia para ir à busca de intenso prazer 
numa relação. Ótimo momento para 
abrir caminhos pelo equilíbrio e a 
união de forças. Precisa fazer uma 
revisão de seus planos e desejos 
e querer mais neste fi nal de ano. 
Termine aquilo que foi adiado ou 
fi cou atrasado mantendo o equilíbrio. 
65/565 – Amarelo.

O moimento é bom para pessoas 
idosas e doentes, mas é impróprio 
para coisas arriscadas ou perigosas. 
Muita afetividade na relação social 
e amorosa irá garantir sua felicida-
de. Mantenha o esforço em para 
alcançar seus desejos pessoais e 
descobrirá que se abrem os cami-
nhos 35/935 – Branco.

Grande motivação para o trabalho 
melhora a situação fi nanceira com o 
Sol na casa dois. Um dinheiro a mais 
ou benefícios inesperados deverá 
chegar. Terá soluções em assuntos 
pendentes em dinheiro. Evite atritos 
no amor devido a emoções fortes e 
imprevistos fora da rotina. 41/241 
– Verde.

Mercúrio em harmonia com Marte 
deixa a comunicação direta e asser-
tiva. Tudo que tenha sido planejado 
pode ser feito, mas somente depois 
do aniversário. Para quem sair o dia 
promete uma atmosfera criativa e 
interessante. Muito foco e objetivo 
na realização das nossas metas e dos 
problemas. 55/155 – Cinza.

Surgem novas oportunidades profi s-
sionais que devem ser antes muito 
bem analisadas. Neste período é bom 
planejar, mas não realizar. Por isso 
nesta sexta é melhor evitar apostas 
altas e arriscadas demais. Use sua 
mente para imaginar o que deseja 
no futuro. 90/390 – Branco.

A Lua em aspecto com Plutão per-
mite eliminar as emoções pesadas 
de forma bastante efi caz. Momento 
de muita ansiedade logo de manhã 
cedo pode leva a atropelar o ritmo 
de forma impaciente, deixando os 
detalhes de lado e agindo de forma 
afoita e fora da rotina. 89/289 – Azul.

Não vá compensar frustrações em 
compras: o resultado não será o 
melhor. É melhor também comer 
menos e de forma regrada nesta 
sexta e no fi nal de semana. Está 
vivendo situações muito positivas 
no trabalho que irão se concretizar 
até o início do ano que vem. 51/551 
– Cores claras.

O aspecto entre a Lua e Vênus exalta 
o feminino, quando esses astros 
estão em Escorpião pode ser difícil 
usar o potencial desta energia. Dia 
de agitação nos acontecimentos e 
inquietação interna. Um relaciona-
mento pode ter confl itos passageiros, 
mas não desista de ser feliz. 48/948 
– Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 17 de Novembro de 2017. Dia de Santa Isabel da Hungria, 
São Gregório, São Hugo de Avalon, e Dia do Anjo Hahuiah, cuja virtude 
é a justiça. Dia da Criatividade e Dia do Estudante. Hoje aniversaria 
o cineasta Martin Scorsese que faz 75 anos, o ator Danny deVito que 
nasceu em 1944 e o músico Clark Isaac Hanson que completa 37 anos.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste dia e grau é altamente intuitivo e tem 
habilidade psíquica. Consegue sucesso através da comunicação e do 
comércio. Reservado, introspectivo com grande interesse por fatos e 
números, costuma apresentar um comportamento sério e ponderado e 
gosta de fazer as coisas no seu próprio ritmo. Precisa saber distinguir 
muito bem o correto do errado, pois sendo determinado, pode traba-
lhar tanto para o bem como para o mal. Ama a verdade e as ciências 
exatas. Nem sempre consegue uma boa convivência com as pessoas, 
pois sempre é sincero demais em suas palavras e ações.

Dicionário dos sonhos
BAILE – Se estiver dançando em um lugar público, indica 
infortúnio, mas se o baile for em sua casa ou em homenagem 
a alguém, indica alegrias, prazeres, abundância e melhorar 
de vida. Ver danças é alegria. Números de sorte: 10, 19, 
29, 43, 54 e 81.

Simpatias que funcionam
Para ela sumir da vida dele: Pegue um recipiente de 
vidro com tampa, encha até a metade com álcool e coloque 
duas pimentas vermelhas dentro dele. Em um papelzinho 
branco limpo e sem linhas, escreva o nome do seu amor 
e em outro, escreva o nome da sua rival. Coloque os dois 
dentro do recipiente onde estão as pimentas e o álcool. 
Tampe e agite bem. Após isso, coloque-o no freezer ou na 
geladeira. O recipiente deve fi car intocável até que a outra 
suma de vez da sua vida. Quando isso acontecer, enterre 
o recipiente em um jardim. Mas atenção: ninguém poderá 
saber da realização dessa simpatia!

Refl exõesRefl exõesRefl exões Nota -TV
“Uma mulher sofrida, vivi-

da, gloriosa, vencedora, não 
tem medo de apanhar porque 
sabe revidar.” Esta é a defi -
nição que a cantora e com-
positora carioca Elza Soares 
faz de si mesma durante seu 
show “A Mulher do Fim do 
Mundo”, que o SescTV estreia 
no dia 22/11, quarta-feira, 
às 22h (Assista também em 
sesctv.org.br/avivo). Inédito 
na televisão, o espetáculo 
traz canções do disco de 
mesmo título, que ganhou 
o Grammy Latino 2016 na 
categoria Melhor Álbum de 
Música Popular Brasileira, 
entre outros prêmios. Este 
é o 34° trabalho da artista 
que tem mais de 60 anos de 
carreira, porém é o primeiro 
com composições inéditas. 

SP Cia de Dança com, Thamiris Prata e Yoshi Suzuki.

Dia 23 de novembro é 
comemorado o Dia do 
Profi ssional da Dança

Para festejar a data acontece 
nos dias 18 e 19 de novembro 
espetáculo formado por várias 
apresentações (coreografi as) 
com bailarinos profi ssionais e 
grupos de dança de projeção 
nacional e internacional para 
festejar a arte da dança, bem 
como prestar homenagem a to-
dos os bailarinos e profi ssionais 
da área. A programação reúne 
os vencedores do Encontro 
Nacional de Dança – ENDA 
2017 e têm ainda participação 
de convidados especiais que 
são referência no campo da 
dança no Brasil e Exterior. No 
dia 18, os convidados são Cisne 
Negro Cia. de Dança (com Aba-
cadá), São Paulo Cia. de Dança 
(com Grand Pas de Deux de 
O Quebra Nozes) e Sopro Cia. 
de Dança (comEnsaio Sobre 
a Liberdade), além da partici-
pação especial da dupla Nilza 
y Pablito em número de tango. 

Arte da dança
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Já no dia 19, Luis Arrieta (em O 
Cisne), Companhia de Danças de 
Diadema (com Novena) e Teen 
Broadway (com Mambo West 

Side Story) são os convidados. 
E uma apresentação de street 
dance fecha as duas noites do 
evento.

 

Serviço: Teatro Alfa, R. Bento Branco 
de Andrade Filho, 722, Santo Amaro, 
tel. 5693-4000. Sábado (18) às 20h e 
domingo (19) às 18h. Ingressos: R$ 20 e 
R$ 10 (meia).

Cena da peça “Emmanuel, A Luz de Chico Xavier”.

A peça “Emmanuel, A Luz de Chico Xavier” conta sobre 
uma uma conversa entre Chico e Emmanuel, conhecendo 
sua trajetória de reencarnações, a conversa pessoal que 
teve com Jesus Cristo, suas provações, frustrações e 
realizações e principalmente, seu trabalho junto ao Mé-
dium, que como poucos sabem, já ocorreu outras vezes 
em outras encarnações. Um espetáculo emocionante 
e inspirador que prende o público a cada revelação, a 
cada cena, a cada prova de amizade destes dois grandes 
espíritos que estão unidos no infi nito do espaço e na eter-
nidade do tempo. Com Edu Rodrigues, Hebert Freitas, 
Leandro Azevedo, Diego J. Cardoso, Geórgia Querido, 
Carla Verna e Maycon Turell.

 Serviço: Teatro Fernando Torres, R. Padre Estevão Pernet, 588, Tatuapé, tel. 
2227-1025. Terças e sextas às 21h. Ingresso: R$ 60.

Espírita
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Divulgação

Cena da peça “A Noite dos Palhaços Mudos”.

O Grupo La Mínima apre-
senta os espetáculos ‘A Noite 
dos Palhaços Mudos” (16 e 
17/11), “Reprise” e “À La 
Carte” (18 e 19/11) , dentro 
da programação da Mostra 
LaMínima 20 anos. Em “A 
Noite dos Palhaços Mudos”, 
dois palhaços calados são per-
seguidos por uma seita que 
os considera uma ameaça e 
pretende extingui-los. Caça-
dos numa noite, os palhaços 
conseguem escapar, mas um 
deles é mutilado, perdendo o 
nariz. Solidário, seu parceiro 
parte com ele para um ousado 
“resgate nasal”. “Reprise” 
apresenta dois palhaços que 
ao chegarem no local de suas 
apresentações, descobrem 
que foram contratados para 
o mesmo local, no mesmo 
horário, pela mesma pessoa. 

Comemorando 20 anos

Depois de infrutíferas ten-
tativas de provarem um ao 
outro sua prioridade no pica-
deiro, decidem realizar este 
trabalho juntos. “À La Carte” 
utiliza a arte do palhaço em 

prosaicos números de forte 
gestualidade. 

Serviço: Teatro Municipal João Caetano, R. 
Borges Lagoa, 650, Vila Clementino, tel. 5573-
3774. Hoje (17) às 21h, sábado (18) e domingo 
(19) às 16h (Reprise) e às 21h (À La Carte).
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Gratidão abre portas.
A Gratidão abre o coração. A energia da gratidão cria espaço para mais em 
sua vida. Quando você cria espaço para mais, você está, então, em um estado 
de permissão. Quando você está em um estado de permissão, os milagres 
acontecem. A Gratidão é transformadora. Procure maneiras de viver a sua 
vida com gratidão. Dê sem expectativas. Uma mudança em seus processos do 
pensamento de ser grato e de não esperar, irá mudar a sua vida. Levante a cada 
manhã e saiba que você pode fazer isto. No momento em que você começa a 
agir como se a vida fosse uma bênção, ela começa a ser assim. Espere grandes 
coisas para si mesmo e a sua vida. Espere milagres em abundância. Aproveite as 
oportunidades e cometa muitos bons erros. Escolha ser feliz agora. A felicidade 
em si mesma é uma forma de gratidão. Quando você experiencia a vida com 
um coração feliz, você não quer experienciá-la de outra maneira. Isto se torna 
a sua necessidade básica e a sua motivação e você se esforça para se tornar 
o melhor que pode ser. Você não precisa ser melhor do que ninguém. Isto se 
trata de você, de uma boa maneira que ajuda a mudar o mundo ao seu redor. 
Antes de ir dormir à noite, esteja em paz com o seu dia. Suas intenções foram 
boas e você fez o melhor possível, independentemente de como isto pareça 
aos outros. Faça planos para que o seu amanhã seja mais surpreendente do 
que hoje. A Orientação dos Anjos é que traga mais gratidão para a sua vida. 
Pelo que você tem que ser Grato e como pode trazer mais gratidão a sua vida? 
Você pode trazer mais gratidão a sua vida ao ver o presente nas experiências 
desafi adoras. Não leve muito a sério as coisas ou pessoas em sua vida. Deixe
-as saber o que elas signifi cam para você. Inicie atos aleatórios de bondade. 
Receba com gratidão. Lembre-se de que a vida não tem que ser perfeita para 
ser maravilhosa! Toneladas de Amor. (Sharon e os Anjos)


